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JUBILEJNí ZPRÁVY

K SEDEMDESIATINÁM PROFESORA DR. 'FRANTIŠKA KALDU

'-

Profesor František Kalda, posledný žijúci reprezentant $tarŠej generácie ceskoslovenskej germa.
nistiky, sa j:rcd nedávnom dožil 70 roko~ svojho plodného, na sk,"senosti a výsledky na vedeckom

'a uciterskom poli bohatého' života. 'Táto udalost je vhcdncu príležitostou 'pre c!nešnú mladšiu gene.

ráciu, aby z poznania a ocenenia jeho diela cerpala nové po~aucenia a podnety k tvorivei práci, pre.
tože práve blízky vztah k životu, k praxi a iniciátorstVo sú podstatnou crtou oscbnosti a diela pro.
fesora Kaldu. .

Pre;avu;e sa to n:elen v' jednotlivých prácach a š~diách, ale predovšetkým v celej vedec~ej a pe.
dagog:ckej cinnosti profescra Kaldu, ktorá jednak živo reagu;e na najrozmanitejš:e podnety a vplyVy

vonkajšie, jec!nak plodr.e. vytvára podrnienky a základy pre. ~'alšie rozvíjanie rnyšlienok na" základe
jasne videných a. verkcu abstrahujúcou schopncs(ou zachytených poznatkov. Z tohto hradiska sú'
Kaldove vacšinou vcTmi struc.le a casto schematicky formulované vedecké poznatky a tézy bohatým

zdrojom pre našu mladú generáciu, ktorá - stavaj,"cna principoch exaktnej jr ,ykovedy- maže .
z neho cerpat materiá:ove a metodicky.

Frofesor František Kalda sa narodil 11. januára 1884 vo Velimi v Cechách. Po gymnaziálnych
a vysokoškc1ských štúdiách v Kolíne a Prahe stal sa (1908) stredoškolským ucitel'om nemciny, la.
tinciny, gr~ct:ny, ceštiny a E:lozofickej propedeutiky. Už v rokoch štúclia a prvej praxe sa ukázal jeho

- sklon k širš:emu chápaniu odboru tým, že sa zaoberal n:elen jazykom, ale i historiou a literatúrou,

ako napr. v statiach: LessingJ Prinzipien in KleistJ und LeutholdJ Penthni/ea, H. Leuthold als Epiker
(disertácia), Z némecké literatury (Progr. Litomyšl 1911)..

Pocas štúdH na pražskej- univerzite zaposobili na profesora Kaldu niektod významní jeho ucitelia:
Mourek a Kraus, Vr~hlický, Zubatý, k'asický archeolog Vysoký a z filozofov František Cáda ako
me:o;!o!og a Fr~ntišek Krejcí ako psycholog'- .

Po c!osiah~utí uciteFskej apiobácie a dOKtorátu filozofie (1909) posobilprofesor Kálda na gym~
ná~iích v Trebíci '(1908-'09), y Cáslavi (1909.-10), kde' p6sobil aj na uciteFskom ,"stave, a v Lito.
myšli (1910-12). Oi:! r. 1912 bol profesorom v Frahe (:litná), kde mal užší kolegiá~ny pomer
s Gustavom Záb:>m a Jaroslavom Štastným. Tu sa coskoro koncentroval na praktickú jazykovú výu~bu

na vysokých školách (1916 sa st~1 lektorom nemciny na Vys. uc. techn., 1918 lektorom nizoz.emciny
Da Vys. uc. téchn., neskoršie na Vys. škole obch.).Od r. 1919 bol aj s:ídnym t'mocníkom pre jazyk

.nizoz=ký a táto jeho, c'nnost zásahovala h:b:>ko cio konkrétnej život.lej praxe. Odtial' sa datu;e jeho

or'entác'a na 'vztah medzi ve,!feckým bádáním a konkrétnou aplikáciou, ktorá je podkladom všetkej
jeho tvorby.

Do týchto rokov; vpadajúešte š~die, referáty, recenziea ,"vahy, z ktorých sa postupne vykryštalizuje

už3h vedná ob'ast prdi.cscra Kaldu. Tématika týchto -je bohatá a 'rozmanitá: holandsk~ i flámska Ete.
ratúra, ang!osaská peézia, Úty z ciest po Holandsku a Anglicku, štúdie o holandských koloniálnych
územ'ach, úvahy pedagogicko.metodické, preklady z nemciny, 'anglictÍ:1y i nizozemciny.

Coskoro medzi .týmito statami vystupujú do poprcdia germinist:cké a najma nemecko.nizozemské

štúdie, osvetFujúce' oblasti a problémy u nás dovtedy málo, známe a spracované. Je to prvá štúdia z ni.

;ozemskei morfológie, ktorej profesor Kalda veno...al ~j neskorš:e veFkú pozornost vo svojich typických

schematicko.s}'stetr.atickýchrezborech (K nizoz;mJké deklinaci, CMFL 1914), stat o nizozemskejdra.
matickej tvorbe (DaJ niederliindische Drama, Union 1914), <lalejVlámJke písemníctvía ;eho pomér
k nizozemltir.é (Csveta 1917) á precovšetkým jeho priekopnícke práce v eblasti štúdia afrikánciny
u nás: nemécký'preklad n'ekoFkýchbásni LeipoldtovýchrSt'Jda;rika,Unio:! 1916) a rozbor (C. LauiJ
Leipcldt, CMFL 1920-21), ktorý je vlastne' prV}íni podaním gramatického systému afr:kánciny
v n3Š:j lirgv:stickej literat,"re. Dalej vpadajú do tohoto ebdebia cenné rozbory juhoafrickej fudovej
poézie a séstay~é recenzie nizozemských lingvistickJ'.ch publikácH. Na druhej strane profesor Kalda
je si vedomý svojej úlohy sprostredkovatefa našej kultúry tým krajinám, ktoré patria do jeho užšej
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vednej cblasti. Tak. napr. približuje našu vlast Holandanom statou o Komenskom, ktorého meno je
v Hobndsku známe a ktorý tverí most pre poznanie sa a dorozume:!ie medzi Holandanmi a nami

(Comenius' Vaderland, 1920).

Na zák~ade tý~hto predbcžných prác vyzval prof. Janko profesora Kaldu, aby sa pab:litoval a cel-
kom venoval vedeckej práci. R. 1921 sa stal profesor Kalda docentom nizozemskej reci a literatúry

a r. 1924 c!ocentcm nemeckej filol6gie na Karlovej univerzite v Prahe. R. 1927 prišiel ako mimoriadny

profesor na univerzitu v EraÓlave, kde ho cakali významné a zodpoved;:é úlohy: Od prvých dni
úcinkovania bclo jeho povinnos(cu vybuc!ovat germánsku Engvistiku na mladej univerzite a vycho-
vat takmer z nicoho prvé kádre mladých slovenských germanistov-lingvistov. Nemeckú literatúru suplo-
val vtedy na bratislavskej univerzite prO';' Jan Krejcí z Brna. Kto poz:lal v týchto rokoch profesora
Kaldu a. vie o taz'Kostiach, s ktorými sa stretol, maže ocenit to, COvykonal ako priekopník a ako
sa staval ku všetkým problémom pohotove a S triezvym pohfadom pre potreby nášho rudu. Predo-
všetkým v jeho vztahu k študentom, ktorí na Slovensku pochádzali naimii zchudob:tých rorníckych.
vrstiev a ktorým bol prístup k vede a Š:ršiemu poz:la!liu ešte velmí s(ažený, prejavila sa ceraz viic~mi

jeho prirodzená náklonnost k tým, CO vynikajú práceu a svedomitos(ou, a nie postavením a ma;et-
nostou. A túto svoju náklonnost prejavoval výdatne konkrétnou podporou a živÝm porozumenlm.

Vedecké práce prcfesora Kaldu, ktoré sa jeho, príchoc!om na univerz:tu sice špecialhujú, ostávajú aj

naaalei v spojení so živetorn. Rad 1'erevnávadch štúc!iI zo západogermánskeJ lingvistiky otvoril jeho
habilitabý spis: Západogermánskáflexe se zvlášsnímzreselemk nizozemš/ine,kým téma jeho nástup-
nej prednášky je vzatá z flámskej literatúry XIX. storocia, u nás dovtedy málo známej, vo svojej
prcblen:a~ike však velmi vÝz::amnej. Calšie štúdie, vpadajúce do Frvého ebdobia Kaldovho uc:nko-
vania na univerzite v Prahe, týkajú sa teérie a praxe Frekladu, van WijkovÝch monografii o ruskej
literatúre (Puškin, Gogol atd.) a porovnávacej germanistiky: Over den on/wikkelingsgang van de
verbuigingder germaanschezelfssandigenaamwoorden (1922-23).

Zo staresaštiny je vzatý n:ateriálCvÝ podklad k pn'ej jeho štúdii z morfol6gie verba, ku ktorej

sa ešte vi:cI:r.:t vritil: K plur. praes. v Heliandu (1926). Protiklad medzi ortograf:Oua ortoepiou
a z neho vyplývaj.:ceprcblémy sú naznacenév štúdii: S-klanken elz s-Ieuers in'/ Duissch en Neder-
landsch (Brussel 1927, Album Prof. 1:r. J. Verceu:lie), ebšlrnejšie spracovanév dvoch neskoršlch'
úvahách: Orsoepiea orsografiesamohláseka dvojhlásek v nemcine a ni::ozenzš#ne(CMFL 1931),
VereinfachseRechmhreibung oder vereinfach/e Schri//sprache (Linguisticaslovaca 1939-40). Hlavne
v te;to poslednej práci vyvodzu)eprofesor Kalda z porovnania~ rozboru cudzlch pravopisných systé-
mov dasledky pre dcmácu preblematiku (slovenský pravopis), jasne poukazujúc na zhodné a odlišné

predpoklady a bez teho, že by upadal c!o slepej, nekritickej komparatistiky, nepriamo prispel k rie.
šeniu problémov ležiacich mimo oblasti german:stiky.

Medzi porovnávacieštúdie patrí ešte jeho Hissorický nás/in severských recí (Bratislava, 192~),

dalej BeÍlriige zur deussch-niederliindischenLexikologie (Xen. Prag. 1929), Infini/iv dnešních spisov.
ných jazlkíJ germánskjch (Brat:slava 1929), Pomer dánsko-llesvickýa holalzdsko-vlámskýpod zorným
uhlem C:SR (Nové Cechy 1929), Prae/eriso-praesentiav nemcine a nizozemštine (Bratislava 1936)
a Indika/iv a konjunksiv v nemcine a nizozemš/ine(cMF 1939). Konecnesem patrí cšte jeho posudok
o PlaSldeu/sches W orierverzeichniss poukazmi na nizozemcinu.

Okrem toho sa zaoberal profesor Kalda aj nadalej tematikou najma staršej literatúry (Zur nieder-
. liindischentmd deu/schen Sagenepik des Miuelalters, Praha 1929), te6rie .prekladu (K fonologické

t/rttktufe Lynkeovy Písne u Vrchlického a Pischera, Goethuv sborník, Praha 1932), pedagogicko-me-
todickýmiúvahami (Poznámky k vYltcování nemcine, Sborník k I. sjezdu 'iilos., 1929; Ssásnesk::šky
z nemciny, Pedagog. sborník, Bratislava 1939) a písal razne prnežitost.1ézprávy a referity.

NajvÝznamnejším vyvrcholenlm jeho prekladaterskej cinnosti je jeho všeobecne uznaný a za vzor
a daležitý prínos pekladaný preklad Spinozovhospisu Krá/ke pojednání (1932), zachovanéhoiba ho-
landsky. Týmto prekladom dal príklad svedomitej a exaktnej prekladaterskej práci, ked táto ešte ne-
bola vedecky natol'ko podložená ako dnes.

Vedecká a vysokoškolská cinnost profesora Kaldu bola po celý cas sprevádzaná širokou a rozmani-

tou praxou, ktorá zasa mala vplyv na jeho postoj ako ucenca. Bol spo!upracovnlkomv náucných
slovníkoch, pra~oval od r. 1920 v medzinárodnej službe parlamentneJ, d'alej ako externý pracovník mi.
nisterstva zahran:cia, školstva, pornohospodárstva, cbchodu, národnej obrany a Csl. Cerveného kríža,
ako znalec pre Holandsko v Cudzineckom úrade, mal prednášky a viedol kurzy nizozemciny a ni.
zozen1Skej literatúry (v Klube mod. fil. 1923, v Ústave skand. a nizozem. 1931-32) a sprostredkoval
náš jazyk a našu kultúru nizozemskémuobecenstvu (O vyucování Nizozemcil 'ceštine, 1923). Ako
zástupca bratislavskej univerzity sa zúcastnil na 300. výrocí založenia Amsterodamskej mestskej univer.
zity a bol r. 1932 ako vÝmenný profesor na fil. fakulte v Poznani, kde konal prednášky a cvicenia
z germanistiky, najma z nizozemciny.

POFritom zastával profesor Kalda po svojom menovanl za riadneho profesora (1931) da!ežité funk-
cie jednak na bratislavskej U:liverzite (bol dekanom 1933-34, prodekanom 1934-35, 1939-40, riadi.
te1'om Germánskeho a prechodne aj Anglického seminára) , jednak vo vedeckých inštitúciách a spo- .
locnostiach (ako spo!uzakladater, clen výboru a miestopredseda ljstavu skandinávskeho a nizozem.
ského, ako clen Král. Ces. Spol. Nauk od 1931, Uc. spol. Safar. od 1929, Slov. uc. spol., Slov.

jazykoved. spol~ od 1940, CSl. Nároebí rady badatelské od 1946, Umel. a ved. rady od 1947). V ro-
koch 1936-40 bol docentom nemciny na Pedagog. akad.

Od r. 1938 rezšlri! profesor Kalda svoje pracovné pole o starú anglictinu, ktorú suploval vyše
10 rokov. akrem toho oživil a preniesol svoj dávny zámer k dolnej nemcine na mladších pracovní.

kov, ktorých práve teraz vznikaJt:ce práce takto vlastne kotvia ešte v životnej tvorbe profesora Kaldu.
V tejto súvislosti upozornil pri školení mladých kádrov na doležitost Engelsovho rozboru franckého
dialektu a podrobnou analýzou tohto smerodajného diela sprlstupnil met6du modernej dialektol6gie.

Tento cier odovzdávania úloh a svedomitého zapracovania mladších kádrov má aj celá jeho cin-,
nost v posledných rokoch. Hoci po posledných itúdiách predvojnovÝch (Druhá osoba' v syssému slo.

vesné flexe nizozemské,Listy '.mol. 1940, Zum Syslem der niederliindischen Mu/ae, Linguistica slo-
vaca 1941) ešte stále pracuje tvorivo a pripravuje vacši~ dielo zhrnujúce jeho hlboké poznatky z, od.
boru porovnávacej germanistiky, predsa hlavná váha jeho cinnosti leží teraz vo vÝchove dorastu,

'0 ktorý sa ostatne pri daných' mOŽDostiachvždy staral. .
Preto znamenajú sedemdesiatiny profesora Kaldu pre nás filol6gov naozaj radostnú prnežitosl; pri

ktorej mu mažeme verejne vysiovit uznanie a vd'aku za jeho prácu v prospech pokroku a obohatenia
vedy a' za jeho žiarivÝ prlklad skromného, avšak hlboko a zodpovedne zmýšl'ajúceho cloveka. Prajeme
mu, aby mohol v zdraví a spokojnosti dovÍšif svoje životné dielo.

Vi/iam Schwanzer
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